


3

În susținerea dezvoltării agro-rurale Aurelia Bondari, 
director executiv al 
Federației Agricultorilor 
din Moldova

Valoarea sectorului agricol în economia 
țării noastre este de necontestat. Creșterea  
durabilă a sectorului este condiția 
principală pentru a reduce sărăcia și a 
ridica bunăstarea oamenilor din zonele 
rurale. Federația Agricultorilor, de un sfert 
de secol, își aduce aportul la dezvoltarea 
agriculturii și îmbunătățirea nivelului de trai 
al populației de la sate.

Toți împreună ne întâlnim, în fiecare zi, 
cu multiple probleme. Lipsa politicilor 
adecvate pentru unele sectoare ale 
agriculturii, accesul limitat al fermierilor 
la finanțare, lipsa unui management 
competent, insuficiența cunoștințelor 

privind tehnologiile avansate de producere 
și multe altele – toate ne pun piedici în 
activitatea noastră.

Pe fonul acestor situații dificile, Federația 
Agricultorilor aspiră să devină un adăpost 
al speranței pentru producătorii agricoli. 
Indiferent de gen și vârstă, cei care vor să-și 
deschidă o afacere acasă, să învețe cum să o 
gestioneze, să aplice tehnologii inovatoare 
și să se perfecționeze continuu, vor găsi 
deschise ușile noastre.

Anul 2018 aduce noutăți în viața Federației. 
Abordăm o nouă strategie de activitate, 
care vine ca un răspuns în fața noilor 
provocări din sectorul agricol. 

Aș dori să mulțumesc echipei naționale 
și celor regionale ale federației pentru 
eforturile depuse și angajamentul asumat. 
Apreciez cu adevărat tot ceea ce faceți 
pentru a ajuta organizația să reușească. 
Am format o generație de profesioniști și 
continuăm prin antrenarea tinerii generații 
de agricultori și consultanți. 

Performanțele deosebite care le-am obținut 
se datorează relației pe care am construit-o 
între oameni. Ceea ce suntem azi, se 
datorează în mare măsură membrilor noștri.  

Au fost și mai sunt momente dificile, prin 
care trecem împreună. Dar în pofida tuturor 
problemelor sunt sigură că vom reuși! 
Unitatea noastră este cheia succesului!
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Federația Agricultorilor din Moldova este una dintre organ-
izațiile cu influență, ce reprezintă interesele producătorilor 
agricoli, fiind vocea fermă a celor aproape 5000  de membri 
și apărând în același timp drepturile economice ale tuturor 
agricultorilor din Republica Moldova.

Cu o vastă acoperire în teritoriu, actualmente, Federația 
Agricultorilor este constituită de o echipă consolidată 
de experți profesioniști din cadrul Oficiului Național de 
Coordonare și din cele 10 Organizații Regionale.

De 18 ani, echipa Federației este aproape de fermieri,  ofer-
indu-le sprijin real și servicii de înaltă calitate în dezvoltarea 
afacerilor, transferul de cunoștințe, susținerea cooperării 
fermierilor, suport la comercializarea și exportul producției 
agricole, încurajarea femeilor și a tinerilor care dezvoltă 
afaceri în domeniul agricol.

Prin proiectele implementate și rezultatele obținute, 
Federația Agricultorilor din Moldova, aspiră să sprijine 
fiecare agricultor, în calea spre un viitor prosper și a unei 
vieți decente.

Federația sprijină dezvoltarea afacerilor ag-
ricole și reprezintă interesele membrilor săi, 
prin promovarea unor politici echitabile de 
dezvoltare durabilă a zonelor rurale. 

Valorile:

Misiunea:

• Responsabilitate în fața membrilor

• Competență profesională

• Deschidere și orientare spre beneficiari

• Respect față de egalitatea de șanse

• Armonie de echipă

• Imagine publică pozitivă

• Putere de reprezentare

• Respect față de identitatea și autonomia 

organizațiilor regionale

Cine suntem...
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Cu expertiză valoroasă în 
diverse domenii de activi-
tate, Federația Agricultorilor 
este lider pe piața servicii-
lor acordate producăto-
rilor agricoli, răspunzând 
necesităților și aspirațiilor 
beneficiarilor. 

Asistăm producătorii agrico-
li la crearea cooperativelor. 
Sprijinul acordat numeroa-
selor cooperative contribuie 
la rezultatele membrilor 
acestora, care își sporesc in-
vestițiile și măresc vânzările.

Oferim asistență tehnică 
grupurilor neformale de 
fermieri. Susținerea cercuri-
lor de studiu și grupurilor de 
vânzări, contribuie la per-
fecționarea tehnologiilor de 
producere, accesarea de noi 
piețe și sporirea veniturilor 
fermierilor.

Contribuim la dezvoltarea 
afacerilor agricole. În fiecare 
an, sunt elaborate sute de 
dosare pentru subvenții și 
planuri de afaceri în cadrul 
diverselor programe de 
finanțare derulate în țară. 

Începând cu anul 2018, Federația Agricultorilor din 
Moldova lansează implementarea unei noi strategiei pe 
termen mediu. Strategia este un răspuns în fața noilor 
provocări din sectorul agricol și necesităților fermierilor 
din țara noastră. 

Planul strategic de dezvoltare a Federației pentru anii 
2018 - 2021 a fost elaborat în mod participativ, cu 
implicarea întregii rețele și a membrilor săi, iar obiec-
tivul general al acestei strategii constă în asigurarea 
dezvoltării durabile și incluzive a zonelor rurale prin 
promovarea politicilor echitabile, prestarea serviciilor 
calificate și inovatoare și consolidarea capacităților 
organizației. 

Promovăm lanțurile 
valorice agricole, crescând 
capacitățile fermierilor 
în subiecte precum post-
recoltarea, cerințele piețelor 
de export și cooperarea. 
Sunt stabilite contacte cu 
piețe noi de export și crește 
cifra de vânzări și venituri.

Susținem prima bursă 
agricolă on-line: 
www.agravista.md, lansată 
de Federație în 2002. 
Sistemul informațional 
AgraVista este un loc de 
desfășurare a tranzacțiilor 
cu produse agricole și 
obținerea informației 
despre piețele agricole.

Edităm an de an ziarul 
Agravista care aduce infor-
mație și cunoștințe în casele 
membrilor federației. Publi-
cația este o sursă veridică și 
a devenit deosebit de popu-
lară în rândul agricultorilor. 

Suntem aproape de fe-
meile care vor să inițieze 
afaceri în agricultură, să 
aplice tehnologii moderne 
și să se implice în dialogul 
politic. Pentru Federație 
este extrem de importantă 
promovarea egalității de 
gen, oferind femeilor opor-
tunități egale. 

Ce facem:
Noua Strategie de Activitate a 
Federatiei Agricultorilor din Moldova,
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Al doilea obiectiv este să contribuim la 
creșterea competitivității producătorilor 
agricoli prin promovarea tehnologiilor 
durabile, facilitarea accesului la finanțare și 
găsirea de noi piețe de desfacere. 

Realizarea acestui obiectiv va fi posibilă prin 
implementarea programei de asistență și 
instruire pentru membrii cooperativelor hor-
ticole și de lapte, care reprezintă beneficiarii 
permanenți ai federației, dar și pentru noi 
cooperative care vor fi create. În acest scop 
se vor desfășura evenimente de informare și 
instruire destinate promovării cooperării în 
rândul agricultorilor.

Agricultorii vor studia practici inovatoare și 
tehnologii moderne prin organizarea școlilor 
de câmp pe diverse sectoare de producere. 

Accesul sporit la piețe va fi facilitat prin 
asistența acordată grupurilor de vânzări care 
efectuează aprovizionarea cu mijloace de 
producere și vânzările împăună.

Va fi sporit accesul fermierilor la resurse 
financiare prin asistența oferită la eliberarea 
creditelor și accesarea subvențiilor. Ne pro-
punem să oferim asistență complexă pentru 
startupurile inițiate de tinerii agricultori și 
femeile antreprenoare din spațiul rural. 

Un șir de evenimente vor promova ino-
vațiile, bunele practici agricole și agricultura  
ecologică. Școli de cămp specializate pe 
aceste domenii vor fi organizate, iar într-un 
final, așteptăm să creștem numărul de agri-
cultori care aplică bunele practici agricole. 

Primul obiectiv este 
centrat pe transformarea 
Federației Agricultorilor din 
Moldova, într-o organizație 
lider în dezvoltarea rurală, 
prin evoluția permanentă 
a capacităților, resurselor și 
serviciilor oferite.

Vom realiza acest obiectiv 
prin restructurarea rețe 
ei, lansarea de servicii 

inovatoare, diversificarea 
metodelor de extensiune și 
sporirea calității asistenței 
tehnice a producătorilor 
agricoli. Ne propunem 
să extindem acoperirea 
geografică a rețelei prin 
atragerea organizațiilor 
membre noi.

Va fi sporită vizibilitatea 
Federației în activitățile 

de reprezentare, prin 
implicarea activă a 
Organizațiilor Regionale 
și formarea noilor lideri 
de opinie. Zeci de tineri 
agricultori din regiune, 
sunt deja instruiți pentru a 
deveni calificați și activi în 
dialogul de politici. 

Opinia publică va 
cunoaște noua imagine a 
Federației, după lansarea 
unei campanii intense 
de informare pentru 
promovarea noului brand. 
Federația Agricultorilor 
va apare în fața tuturor 
partenerilor și beneficiarilor, 
cu o imagine nouă, 
modernă, ce reflectă 
dezvoltarea ascendentă a 
organizației. 

Noua strategie presupune dezvoltare prin schimbare, în corelare cu imperativele  timpului 
și contextul socio-economic actual, aceasta implicând realizarea în cadrul strategiei a patru 
obiective majore: 

Noua strategie
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Al treilea obiectiv este de a susține 
și a încuraja integrarea femeilor și 
tinerilor agricultori în lanțuri valorice, 
prin servicii specializate și activități 
distincte.
Femeile antreprenoare vor avea 
diverse oportunități de colaborare 
prin crearea unor legături verticale 
și orizontale mai puternice. Vor fi 
ajutate să-și dezvolte  competențele 
în vânzări și marketing. 

Al patrulea obiectiv este de a promova 
alinierea la standardele UE, prin cooperare 
regională și promovarea practicilor euro-
pene în dezvoltarea rurală.

Realizarea acestui obiectiv se va înfăptui prin 
integrarea Federației în rețele profesionale 
regionale și asigurarea legăturii cu Rețelele 
Naționale Rurale (RNR) din Uniunea 
Europeană. Împreună cu alte organizații 
de fermieri din republică, am creat Rețeaua 
Națională Rurală din Moldova și ne 
propunem să stabilim relații de colaborare 
cu rețele similare din țările UE.

La nivel local, în calitate de reprezentanțe 
a Rețelei Naționale Rurale din Moldova, 
vor fi create platforme regionale agro-
rurale pentru implicarea activă a societății 
civile în dialogul politic. Cu suportul 
acestor platforme vom lansa inițiative 
politice pentru eficientizarea strategiilor de 
dezvoltarea agricolă și rurală. 

Se vor sensibiliza comunitățile rurale privind 
oportunitățile abordării LEADER și Grupelor 
de Acțiune Locală (GAL) pentru dezvoltarea 
rurală. Vom contribui la îmbunătățirea 
cadrului regulatoriu pentru activitatea GAL-
urilor.

Toate vor fi posibile prin acordarea de 
asistență și dezvoltarea celor 3 rețele de 
femei antreprenoare din agricultură, care 
numără circa 350 de membri. Planificăm 
pentru membrele rețelelor activități de 
instruire, vizite de studiu și evenimente 
de networking. Vom oferi asistență la 
cooperarea formală sau non-formală a 
femeilor pe segmentul de marketing și 
vom organiza târguri regionale pentru 
antreprenoarele din sector. 

Cel puțin 3 servicii specializate vor fi inițiate 
pentru tinerii agricultori, inclusiv servicii 
digitale. Va fi creat un program de stagiu 
pentru tinerii consultanți. Istoriile de succes 
ale femeilor vor fi intens promovate. Minim 
10 întreprinderi nou-înființate de către femei 
și tineri, vor beneficia de asistența necesară. 
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Federația Agricultorilor din 
Moldova are o acoperire 
mare în raioanele din țară. 
Membrii FARM au acces la 
servicii de calitate, oferite de 
către cele zece Organizații 
Regionale. Specialiștii din 
cadrul acestor organizații 
dețin cunoștințe și 
experiențe valoroase și își 
perfecționează continuu 
abilitățile și aptitudinile.  

• Consultanță și instruiri în aplicarea teh-
nologiilor avansate

• Consultanță complexă la inițierea și dez-
voltarea afacerilor

• Elaborarea planurilor de afacere

• Întocmirea dosarelor pentru subvențion-
are

• Asistență în crearea și dezvoltarea 
cooperativelor

• Servicii specializate pentru tinerii agricul-
tori, inclusiv servicii digitale

• Asistență tehnică grupurilor informale 
de producători

• Asistență rețelelor de femei antre-
prenoare din spațiul rural

• Servicii de marketing, inclusiv facilitarea 
vânzărilor

• Organizarea vizitelor de studiu interne și 
externe și altele

• Activitate editorială (propriul ziar)

• Studii şi investigaţii (analize), utilizând 
diverse instrumente

• Elaborarea modulelor şi programelor 
pentru instruire

 Serviciile oferite de Organizațiile Regionale 
ale Federației Agricultorilor din Moldova:
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AO „AGRO-CONS”                                                                                                 
Drochia

Anul fondării – 2002
Membră a Federației Agricultorilor din Moldova din 2002
Asociaț ia numără peste 360 de membri

Echipa tânără și ambițioasă de specialiști din cadrul AO 
„AGRO-CONS”, a demonstrat de-a lungul anilor, că este 
întotdeauna aproape de fermieri cu susținere,  încurajare 
și consultații profesioniste. Sunt experții potriviți pentru 
producătorii care vor să inițieze afaceri de cultivare a 
legumelor, în special, în sere.  Ei posedă experiență teoretică 
și practică, pentru ca viitoarea afacere să fie una de succes, 
acordă suport practic la inițierea afacerilor și atragerea 
fondurilor nerambursabile pentru producătorii agricoli. 
Pentru specialiștii din Drochia, susținerea femeilor care 
dezvoltă sau vor să inițieze afaceri agricole, este prioritară. 
Astfel, organizația este lider in coordonarea rețelei de 
femei din zona Nord. Susținerea tinerilor fermieri este, de 
asemenea, una din direcțiile lor de activitate. Scopul final, 
până la urmă, este binele comun prin construirea unui viitor 
acasă și micșorarea ratei de migrație.  

AO „CUTEZĂTORUL” 
Fălești 

Anul fondării – 1999
Membră a Federației Agricultorilor din Moldova din 2003 
Asociația numără peste 630 de membri

AO „CUTEZĂTORUL” este cea mai numeroasă Organizație 
Regională din componența Federației Agricultorilor din 
Moldova. Asociația este lider în acordarea de asistență 
informațională, consultanță și instruire pentru fermieri 
la inițierea și dezvoltarea afacerilor agricole. Deosebit 
de utile pentru producătorii agricoli sunt serviciile de 
marketing, acordate de către echipa organizației. La nivel 
local și național, sunt recunoscute meritele organizației în 
promovarea agriculturii ecologice, a practicilor agricole 
prietenoase mediului, prevenirea proceselor de degradare 
a solului prin proiectele implementate împreună cu 
parteneri din România, Polonia, Ucraina, dar și din stânga 
Nistrului. Specialiștii de la Fălești participă în numeroase 
proiecte transfrontaliere pentru a soluționa problemele 
social-economice ale localnicilor. Scopul lor principal este 
să contribuie cu toate forțele la sporirea competitivității 
sectorului agrar din regiune. Sunt de apreciat eforturile 
organizației în soluționarea problemelor de mediu ale 
Republicii Moldova. Pledează activ pentru îmbunătățirea 
sistemelor de gestionare a deșeurilor și sensibilizarea 
ecologică a populației. 
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AO „AGROinform”                                                                                           
Edineţ

Anul fondării – 2000
Membră a Federației Agricultorilor din Moldova din 2000
Asociația numără peste 270 de membri

Printre membrii „AGROinform” de la Edineț, prevalează 
pomicultorii, producătorii de cartofi și fermierii cu afaceri 
în zootehnie. Acestea sunt câteva direcții specifice de 
dezvoltare pentru regiunea de Nord a țării. Datorită 
profesionalismului consultanților, AO „AGROinform”, Edineț” 
este recunoscută drept cea mai bună organizație care 
oferă servicii de instruire  producătorilor agricoli. Instruirile 
specializate pentru producătorii de mere, preponderent 
prezenți în această regiune, contribuie la dezvoltarea 
întregului lanț valoric al acestui sector. Expertiza foarte bună 
în marketing, a adus rezultate frumoase pentru producătorii 
de la Nord. Colaborarea de succes a specialiștilor Federației 
din Edineț cu APL-uri și alți factori de decizie, contribuie la 
imaginea pozitivă a organizației în rândul opiniei publice.

AO ,,Centrul de Extensiune în Agricultură’’                                                    
Hâncesti 

Anul fondării – 2006
Membră a Federației Agricultorilor din Moldova din 2006
Asociația numără peste 360 de membri

Organizația s-a remarcat prin asistența de succes acordată 
agricultorilor la întocmirea dosarelor pentru subvenționare 
și accesarea fondurilor din diverse programe de finanțare. 
Sunt buni specialiști în pomicultură, astfel că producătorii 
de prune și piersici, care prevalează în regiune, găsesc 
aici tot sprijinul și informația de care au nevoie. Împreună 
cu agricultorii depun eforturi considerabile în căutarea și 
găsirea de noi piețe de desfacere a produselor. Au arătat 
astfel că pot fi foarte buni facilitatori la efectuarea vânzărilor.
Organizația este un bun îndrumător al tinerilor fermieri din 
regiune, atât în inițierea și dezvoltarea unei afaceri cât și în 
promovarea intereselor acestora. Este organizația lider în 
coordonarea rețelei de femei din zona Centru, membrele 
căreia apreciază mult activitățile dedicate organizate pentru 
ele. Reputația pe care și-a câștigat-o „Centrul de Extensiune 
în Agricultură” printre producătorii agricoli din regiune, este 
o recunoaștere a meritelor specialiștilor Federației. 
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OO „NIS-AGROinform”                                                                                       
Nisporeni

Anul fondării – 2000
Membră a Federației Agricultorilor din Moldova din 2000
Asociația numără peste 370 de membri

Raionul Nisporeni este o zonă tradițională pentru 
producerea prunelor. Fie în stare proaspătă, fie în stare 
uscată, producătorii de aici au nevoie de cunoștințe 
solide pentru a-și dezvolta afacerile. Specialiștii de la „NIS-
AGROinform”, sunt deschiși pentru a le oferi informație 
privind tot ciclul tehnologic de la producere până la 
prelucrare. Viticultura este o altă ocupație specifică pentru 
agricultorii din Nisporeni. Tot mai mulți producători de 
struguri de masă din raionul Nisporeni exportă în ultimul 
timp producția pe piața comunitară, iar în sprijinul lor vin 
serviciile acordate de către experții din cadrul OO „NIS-
AGROinform” de la înființarea plantațiilor de vii, și până 
la dezvoltarea serviciilor post-recoltare, inclusiv - instruiri 
cu privire la cerințele Uniunii Europene față de calitatea 
producției destinate pentru export. La nivel național, 
organizația reprezintă cu ardoare interesele membrilor săi.  

AO „OrhConsInfo”                                                                                                     
Orhei

Anul fondării – 2006
Membră a Federației Agricultorilor din Moldova din 2006
Asociația numără peste330 de membri

Suport în administrarea financiară a întreprinderilor agricole 
și consultări în aspecte fiscale – acesta este unul dintre 
domeniile-cheie în activitatea AO „OrhConsInfo”. Domeniile 
de activitate ale specialiștilor de la AO „OrhConsInfo” sunt 
variate, însă este de marcat faptul că organizația prestează 
servicii în evidența contabilă membrilor săi. Consultanții 
organizației acordă, de asemenea, servicii de elaborare 
a planurilor de afaceri, suport la accesarea mijloacelor 
financiare din fonduri internaționale, de la băncile 
comerciale și din Fondul de subvenționare, inclusiv, asistență 
în aspecte de marketing. 
O direcție importantă în activitatea specialiștilor de la AO 
„OrhConsInfo” este  asistența pe care o oferă  în dezvoltarea 
afacerilor agricole locale în sectoarele de prelucrare și 
procesare, prin aplicare de tehnologii noi. De asemenea, 
afacerile care au la bază creșterea cerealelor, fructelor, 
legumelor și puieților, sunt prioritare pentru regiune. 
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„Asociația Femeilor de Afaceri 
din Sectorul Rural”   
Râșcani

Anul fondării – 2002
Membră a Federației Agricultorilor din Moldova din 2004
Asociația numără peste 440 de membri

Denumirea organizației vine să ne convingă că femeile 
vor și pot să atingă rezultate frumoase în sectorul 
agricol, iar acest fapt a fost demonstrat de membrii din 
Râșcani. Susținerea socială a femeilor, stimularea lor în 
scopul creării de noi  întreprinderi și crearea locurilor de 
muncă pentru femei și tineri, sunt direcțiile de bază ale 
organizației. Cu toate acestea, în ultimii ani, organizația 
și-a amplificat spectrul și aria de activități devenind un 
susținător fidel al tuturor agenților economici din raionul 
Râșcani. Membrii organizației practică deferite genuri de 
activitate așa ca pomicultura, culturi tehnice și cerealiere, 
zootehnie, apicultură, etc. Astfel, consultanții organizației 
oferă servicii de consultanță în tehnologii de cultivare, 
marketing, elaborarea planurilor de afacere și aplicațiilor 
pentru subvenționare. Totodată, AO „AFASR” promovează 
cooperarea fermierilor, agroturismul, agricultura 
conservativă, încurajând fermierii să aplice metodele No-till, 
mini-till, strip-till.
 

AO „Centrul pentru Inițiativă Privată”                                                     
Ungheni
 

Anul fondării – 1998
Membră a Federației Agricultorilor din Moldova din 2001 
Asociația numără peste 380 de membri

  
Un adevărat credo al „Centrului pentru Inițiativă Privată” 
îl constituie  acordarea  asistenței informaționale și 
consultative antreprenorilor privați, încurajarea cooperării 
fermierilor și implementarea experiențelor progresive cu 
un înalt efect economic. Organizația desfășoară numeroase 
activități, însă experții Centrului sunt recunoscuți pentru 
calitatea dosarelor întocmite în accesarea subvențiilor, 
elaborarea planurilor de afacere și suportul oferit pentru 
obținerea mijloacelor financiare din fonduri nerambursabile. 
Producătorii agricoli care apelează la serviciile specialiștilor 
de la Ungheni, sunt siguri că nu vor da greș. Au parte  de 
dosare bine alcătuite și planuri de afaceri profesioniste. La 
Ungheni, producătorii din regiune, vor găsi întotdeauna 
asistența și susținerea necesară. Pe plan național, specialiștii 
din cadrul Centrului, vin permanent cu propuneri ce 
contribuie, într-un final, la influențarea politicilor agricole și 
ale factorilor de decizie din sector.  
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AO „FERMER – AGROINFORM”                                                            
Cantemir

Anul fondării – 1999
Membră a Federației Agricultorilor din Moldova din 2000
Asociația numără peste 540 de membri

AO „FERMER-AGROINFORM” reprezintă un adevărat suport 
pentru producătorii agricoli din regiune. Specialiștii 
organizației sunt cei mai buni, atunci când fermierii solicită 
informații, în domenii precum viticultura și legumicultura, 
în special, creșterea legumelor în câmp deschis. Zeci de 
seminare și training-uri organizate pentru producătorii 
din Sud, contribuie la sporirea aptitudinilor și inițiativelor 
antreprenoriale ale acestora. Suportul oferit la întocmirea 
dosarelor pentru subvenționare și a documentelor pentru 
accesarea diverselor finanțări,  sunt înalt apreciate de către 
beneficiari. Organizația din Cantemir susține  procesul de 
cooperare a fermierilor din regiune în vederea accesului la 
noi piețe de desfacere naționale și internaționale. Încurajarea 
dezvoltării sectorului zootehnic a devenit o preocupare 
strategică pentru AO „FERMER-AGROINFORM”. De serviciile 
de extensiune calificate și diverse oferite de specialiștii 
din cadrul asociației de la Cantemir, beneficiază crescătorii 
de bovine, de oi, apicultorii, care apelează la consultanții 
organizației pentru suport. Menționăm că AO „FERMER-
AGROINFORM” este organizația lider în coordonarea rețelei 
de femei din zona Sud. Totodată, organizația susține inițierea 
noilor afaceri de către tinerii fermieri și promovează aplicarea 
tehnologiilor inovatoare cum ar fi agricultura conservativă.

AO „Centrul de Business din Cahul”                                                                  
Cahul

Anul fondării – 2005
Membră a Federației Agricultorilor din Moldova din 2009
Asociația numără peste 350 de membri

AO „Centrul de Business din Cahul” are o bogată experiență 
de colaborare cu parteneri internaționali în implementarea 
proiectelor transfrontaliere. Specialiștii din cadrul Centrului 
își aduc contribuția la introducerea inovațiilor agricole, prin 
facilitarea accesului membrilor la programe internaționale. 
„Centrul de Business” susține activ asocierea producătorilor 
agricoli din regiune, în cooperative și grupuri de producători, 
fapt care duce la creșterea vânzărilor comune și venituri 
mai mari. Membrii Centrului au înregistrat rezultate bune 
în mai multe direcții, dar prevalează reușitele pe care le-au 
atins apicultorii din regiune. La Centru, apicultorii vor găsi 
tot suportul necesar, de la consultanță personalizată până la 
instruiri și vizite de studiu în țară și peste hotare. Organizația 
încurajează dezvoltarea spiritul antreprenorial, oferă suport 
practic în dezvoltarea și promovarea afacerilor, crește 
competențele specializate ale producătorilor și facilitează 
accesul la surse investiționale, toate acestea sunt activități 
desfășurate de specialiștii din Cahul. „Centrul de Business” 
promovează inițierea afacerilor în domeniul agroturismului, 
în corelare cu tradițiile zonei de sud a țării. Organizația se 
implică activ în programele agricole desfășurate la nivel 
național. 
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PROIECTE ÎN DERULARE

• Sprijinirea dezvoltării durabile și incluzive în zonele ru-
rale (SIDRA)- proiect finanțat de Centrul Cooperativelor 
din Suedia We Effect

• Promovarea lanțului valoric horticol și incluziv în 
Moldova, Armenia, Georgia și Kazahstan (PHIVC) 
- proiect finanțat de Fondul Internațional pentru 
Dezvoltarea Agriculturii (IFAD)

• Facilitarea implicării active a societății civile în dialogul 
de politici agro-rurale (FDAPI)- proiect finanțat de 
Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova

• Promovarea  metodelor și inovațiilor agro-ecologice 
în proiectarea și administrarea sistemelor alimentare 
sustenabile în Moldova (GAP)- proiect finanțat de 
Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură (FAO)

PARTENERI LOCALI

• Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
• Agenția de Intervenție și Plăti pentru Agricultură 
• Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
• Ministerul Economiei, 
• Ministerul Finanţelor,
• Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional 

pentru Dezvoltarea Agricolă (UCIP-IFAD)
• Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) în 
• Republica Moldova
• Programul ENPARD Moldova „Suport pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală”
• Agenția Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internațională                            

(USAID Moldova)
• Proiectul USAID „Agricultura Performantă în Moldova” (USAID/APM)
• Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD Moldova)
• Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în agricul-

tură (CAPMU)
• Organizația de atragere a Investițiilor și promovare a Exportului din Moldova (MIEPO)
• Asistenţă tehnică pentru implementarea proiectului „Livada Moldovei”, 
• Banka Europeană a Investiţiilor (EIB)
• Proiectul Băncii Mondiale „Proiectul Competitivitatea Agricolă din Moldova” (MAC-P)
• Programul de restructurare a Sectorului Vitivinicol „Filiera Vinului”
• Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova
• Institutul Național de Cercetări Economice
• Uniunea Asociațiilor Producătorilor Agricoli „UniAgroProtect”
• Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct”
• Federația Națională a Fermierilor din Moldova
• Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Struguri din Moldova
• Asociaţia Producătorilor de Pomuşoare
• Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor Cerealelor   
• Universitatea Agrară de Stat din Moldova

CONTRACTE PRESTĂRI SERVICII PENTRU PROIECTE 
INTERNAȚIONALE

• Prestator de servicii în cadrul proiectului USAID   
Performantă în Moldova (APM)

• Elaborarea planurilor de afacere și organizarea instru-
irilor în cadrul IFAD VI (2014-2020): Programul Rural de 
Reziliență Economico-Climatică Incluzivă
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RELAȚII EXTERNE
Finanțatori

• Centrul Cooperativelor din Suedia We Effect
• Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă 

(IFAD), Roma
• Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și 

Agricultură (FAO), Roma
• Uniunea Europeană

• Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova

PARTENERI INTERNAȚIONALI

• ONG „Elcana”, Georgia
• ONG „SHEN”, Armenia
• Institutul de Cercetări Economie în Domeniul 

Agriculturii și Dezvoltării rurale, Kazahstan
• Federația Agricultorilor „Fermierul”, România 
• Asociația „Workshop for Solutions”, Letonia
• Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile 

București, România
• Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galați, 

România
• Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură 

Botoşani, România
• Reţeaua de Organizaţii Neguvernamentale 

Eurostep, Bruxelles
• Aprodev, Belgia
• Camera Agricolă din regiunea Krakov, Polonia
• Fondul Regional pentru Susținerea 

Antreprenoriatului în Regiunea Odessa
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Note:
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Oficiul Național de Coordonare 
al Federației Agricultorilor

din Moldova „FARM”

Or. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare 123 V, MD 2004
Tel: +373 22 235698, Fax: +373 22 237830

Email: farm@agrofarm.md  
Pagina web: www.agrofarm.md, www.agravista.md

Cantemir
AO „Fermer– AGROinform”

Str. Trandafirilor 2, et. IV, of. 408
Tel: 0 273 2 28 53

cantemir@agrofarm.md

Cahul
AO „Centrul de Business din Cahul”
Piața Independenței, 6, of. 105; MD 

Tel: 0 299 2 14 13
cahul@agrofarm.md

Nisporeni
OO „Nis-AGROinform”

Str. Suveranității, 2, et.3, of. 307
Tel: 0 246 2 38 57

nisporeni@agrofarm.md

Drochia
AO „AGRO-CONS”, 

Bd. Independenței, 48
Tel: 0 252 2 70 32

drochia@agrofarm.md

Edineț
A.O.„AGROinform”
Şos. Bucovinei, 37
Tel: 0 246 2 43 84

edinet@agrofarm.md

Fălești
AO „CUTEZĂTORUL” 
Str. Ștefan cel Mare, 50, et.1, of. 126
Tel: 0 259 2 29 51
falesti@agrofarm.md

Hânceşti
AO „Centrul de Extensiune în Agricultură” 
Str. Mihalcea Hâncu, 123, et. 4, bir. 62
Tel: 0 269 2 34 08
hincesti@agrofarm.md

Orhei
AO „ORHCONSINFO”
str. Vasile Mahu, 141
Tel: 0 235 24 955
orhei@agrofarm.md

Râșcani
AO „Asociația Femeilor de Afaceri din 
Sectorul Rural”
Str. Independenței 44, of. 12
Tel: 0 256 2 45 84
riscani@agrofarm.md

Ungheni
AO „Centrul Pentru Inițiativă Privată”
Str. Națională, 7, bir.507, 
Tel: 0 236 2 34 55
ungheni@agrofarm.md

Organizațiile Regionale ale 
Federației Agricultorilor din Moldova 


